2014-09-12
2014 M. LIEPOS MĖN. LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKĖJIMŲ BALANSAS
(pagrindinių balanso rodiklių apžvalga)

2014 m. liepos mėn. perteklinio (86,3 mln. Lt, arba 25 mln. Eur) einamosios sąskaitos balanso
(ESB) susidarymą lėmė paslaugų ir antrinių pajamų balansų pertekliai, kurie atsvėrė užsienio prekybos ir
pirminių pajamų balansų deficitus. Teigiamas finansinės sąskaitos balansas (697,8 mln. Lt, arba
202,1 mln. Eur) susidarė dėl teigiamo grynųjų portfelinių ir kitų investicijų bei didėjusių oficialiųjų
tarptautinių atsargų srauto.
Einamoji sąskaita. 2014 m. liepos mėn. šalies mokėjimų balanse susidaręs 86,3 mln. litų
(25 mln. Eur) ESB perteklius buvo 87,6 procento mažesnis nei birželio mėn. (694,8 mln. Lt). Šį mažėjimą
nulėmė išaugęs prekybos balanso deficitas (–475,4 mln. Lt) ir sumažėjęs antrinių pajamų balanso
perteklius (489 mln. Lt). Išankstiniais vertinimais, 2014 m. sausio–liepos mėn. perteklinis ESB sudarė
1,1 mlrd. litų (307,3 mln. Eur), o 2013 m. atitinkamą laikotarpį – 792,7 mln. litų (229,6 mln. Eur).
ESB ir jį sudarantys balansai
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Prekės. Užsienio prekybos deficitas 2014 m. liepos mėn. sudarė 475,4 mln. litų. Palyginti su
2014 m. birželio mėn., jis padidėjo 305 mln. litų. Nagrinėjamu laikotarpiu prekių eksportas ir importas
padidėjo atitinkamai 3,5 ir 7,6 procento.
2014 m. sausio–liepos mėn., palyginti su 2013 m. atitinkamu laikotarpiu, prekybos balanso
deficitas padidėjo 429,8 mln. litų, arba 17,6 procento. Lyginamuoju laikotarpiu prekių eksportas ir
importas sumažėjo atitinkamai 1,5 ir 0,5 procento.
Paslaugos. 2014 m. liepos mėn., palyginti su birželio mėn., paslaugų importui didėjus sparčiau
už paslaugų eksportą, atitinkamai 2,2 ir 0,6 procento, paslaugų balanso perteklius sumažėjo 18,3 mln.
litų, arba 4,1 procento. Palyginti su 2013 m. liepos mėn., paslaugų balanso perteklius sumažėjo
121,6 mln. litų, arba 22,1 procento. 2014 m. sausio–liepos mėn., palyginti su 2013 m. atitinkamu
laikotarpiu, paslaugų eksportas didėjo 2,6 procento, o importas – 6 procentais, todėl paslaugų balanso
perviršis sumažėjo 5,4 procento (171,7 mln. Lt).
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Pirminės pajamos. 2014 m. liepos mėn. bendrasis pirminių pajamų balanso deficitas (357,2 mln.
Lt), palyginti jį su birželio mėn., sumažėjo 2,7 procento. Šį mažėjimą lėmė mažėję darbo ir investicinių
pajamų balansų deficitai, kurie sudarė atitinkamai 9,1 ir 389,6 mln litų, bei mažėjęs perteklinis kitų
pirminių pajamų balansas (41,6 mln. Lt). 2014 m. liepos mėn., palyginti su birželio mėn., užfiksuoti darbo
ir investicijų pajamų balansų deficitai sumažėjo atitinkamai 25 mln. ir 25,5 mln. litų, o kitų pirminių pajamų
perteklinis balansas sumažėjo 40,6 mln. litų.
2014 m. liepos mėn., palyginti su atitinkamu praeitų metų laikotarpiu, pirminių pajamų balanso
deficitas sumažėjo 16,8 mln. litų (4,5 %), o 2014 m. sausio–liepos mėn., palyginti su 2013 m. atitinkamu
laikotarpiu, pirminių pajamų balanso deficitas (2,3 mlrd. Lt) sumažėjo 834,3 mln. litų, arba 26,9 procento.
Antrinės pajamos. 2014 m. liepos mėn. antrinių pajamų balanso perviršis sudarė 489 mln., o
birželio mėn. buvo 784,1 mln. litų. 2014 m. sausio–liepos mėn., palyginti su 2013 m. atitinkamu
laikotarpiu, antrinių pajamų balanso perviršis (3,2 mlrd. Lt) padidėjo 35,7 mln. litų, arba 1,1 procento.
Pervedimai iš Europos Sąjungos (ES) paramos fondų 2014 m. liepos mėn. sudarė 180,6 mln., o
apskaičiuotos Lietuvos įmokos į ES biudžetą – 65,8 mln. litų. Palyginti su birželio mėn., pervedimai iš ES
paramos fondų sumažėjo 3,2 karto, o apskaičiuotos Lietuvos įmokos į ES biudžetą – 28,5 procento.
Privačių asmenų pervedimai iš užsienio 2014 m. liepos mėn. sudarė 501,1 mln. litų, o privačių
asmenų pervedimai iš Lietuvos – 174,4 mln. litų. Palyginti su birželio mėn., privačių asmenų pervedimai iš
užsienio padidėjo 13 procentų, o privačių asmenų pervedimai iš Lietuvos – 4,4 procento. Per septynis šių
metų mėnesius privačių asmenų pervedimai iš užsienio sudarė 3 mlrd. litų, o tokie pervedimai iš Lietuvos
– 1,1 mlrd. litų. Palyginti su 2013 m. sausio–liepos mėn., privačių asmenų pervedimai iš užsienio padidėjo
30,4, o privačių asmenų pervedimai iš Lietuvos – 10,6 procento.
Kapitalo sąskaita. 2014 m. liepos mėn. kapitalo sąskaitos perteklinis balansas sudarė
241,9 mln., o 2014 m. sausio–liepos mėn. buvo 2,5 mlrd. litų. Jo susidarymą nulėmė gauti kapitalo
pervedimai investiciniams projektams finansuoti.
Finansinė sąskaita. 2014 m. liepos mėn. mokėjimų balanso finansinės sąskaitos (neįskaitant
oficialiųjų tarptautinių atsargų) grynųjų investicijų teigiamą pokytį (389,8 mln. Lt) lėmė teigiamas grynųjų
kitų investicijų (371,3 mln. Lt) pokytis. 2014 m. sausio–liepos mėn. teigiamas grynųjų investicijų pokytis
(1,1 mlrd. Lt) susidarė dėl augusių grynųjų kitų investicijų.
2014 m. liepos mėn. grynųjų tiesioginių investicijų (TI) mažėjimas sudarė 173,4 mln. litų
(birželio mėn. buvo 87,4 mln. Lt augimas), jį lėmė mažėjusios kitų sektorių investicijos užsienyje ir grynųjų
įsipareigojimų nerezidentams didėjimas. 2014 m. liepos mėn. TI grynųjų įsipareigojimų nerezidentams
didėjimas sudarė 58,5 mln. litų, o sausio–liepos mėn. – 198,5 mln. litų. Lietuvos TI grynojo įsigyto
finansinio turto mažėjimas užsienyje 2014 m. liepos mėn. buvo 114,9 mln. litų, o sausio–liepos mėn.
turtas didėjo 409,2 mln. litų.

Grynosios investicijos
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2014 m. liepos mėn. užfiksuotas 193,4 mln. litų grynųjų portfelinių investicijų didėjimas.
2014 m. liepos mėn. turimas portfelinių investicijų finansinis turtas užsienyje augo 152,5 mln. litų, o
prisiimti įsipareigojimai nerezidentams mažėjo 40,9 mln. litų. 2014 m. sausio–liepos mėn. grynosios
portfelinės investicijos mažėjo 635 mln. litų, o atitinkamu 2013 m. laikotarpiu jos didėjo apie 3 mlrd. litų.
Grynųjų išvestinių finansinių priemonių ir darbuotojų akcijų pasirinkimo sandorių
neigiamas 1,5 mln. litų srautas 2014 m. liepos mėn. susidarė prisiimtiems įsipareigojimams
nerezidentams mažėjant lėčiau už įsigytą finansinį turtą užsienyje.
Kitos investicijos. 2014 m. liepos mėn. grynųjų kitų investicijų (jų srautas sudarė 371,3 mln. Lt)
didėjimą labiausiai lėmė didėjusios kitų PFĮ investicijos užsienyje. 2014 m. sausio–liepos mėn. taip pat
buvo fiksuotas grynųjų kitų investicijų augimas – jis sudarė 1,6 mlrd. litų. Tiek 2014 m. birželio mėn., tiek
ir 2013 m. liepos mėn. grynosios kitos investicijos mažėjo atitinkamai 2 mlrd. ir 616,8 mln. litų.
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Grynieji investicijų srautai
Mln. Lt
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Finansinė sąskaita (neįskaitant oficialųjų tarptautinių atsargų)
Tiesioginės investicijos
Portfelinės investicijos
Kitos investicijos

Oficialiosios tarptautinės atsargos. 2014 m. liepos mėn. užfiksuotas 308 mln. litų šalies
oficialiųjų tarptautinių atsargų didėjimas.

Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos
Statistikos departamentas

